РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 број 404-2-19/15- И&
.09.201 б.године
Јована Мариновића 2
Бео град

На основу члана 108 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,
14/2015 и 68/2015), члана 23. и 28. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање
("Службени гласник РС" бр. 81/2011, 57/2012, 89/2012, 1/2013, 32/2013 и 23/2015) и Извештаја о
стручној оцени понуда бр. 404-2-19/15-15 од 25.09.2015. године, в.д. директора Републичког фонда
за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ

о
ДОДЕЛИУГОВОРА

Додељује се уговор о јавној набавци за набавку потрошног материјала за рачунарску
опрему за потребе РФЗО за 2015. годину, број 404-22-101/15-22, следећим понуђачима:
- за Партију 1, понуђачу „КЈпд 1СТ“ Д.о.о, Вилине воде бб, Београд и
- за Партију 2, понуђачу „Оа*а1ек“ д.о.о., Булевар ослобођења бр. 106, Београд.

Образложење
I. Подаци о наручиоцу
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: улллл/у.гко.гб
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
II. Подаци о јавној набавци:
1. Врста предмета јавне набавке: добра
2. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке:
Предмет јавне набавке: Јавна набавка потрошног материјала за рачунарску опрему за
потребе РФЗО за 2015. годину.
Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 1.924.000,00 динара, што по
партијама износи:
БРОЈ ПАРТИЈЕ

НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ПО
ПАРТИЈАМА

1

Хард диск, напајање, тастатура, миш, кабл,
екстерни 113В рог1, з\л/ј*сћ

1.826.500,00

2

Меморија за 1ВМ Е шасију

97.500,00
УКУПНО:

1.924.000,00

Назив и ознака из општег речника набавке: 30230000 - Рачунарска опрема.
3. Редни број јавне набавке: 404-22-101 /15-22

4.

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.

Ш.Основни подаци о понуђачима:
Р.Б.

Назив понуђача

Адреса

Датум пријема

Сат

1

„1Ј5роп“д.о.о.

Градско шеталиште бр.57, Чачак

21.09.2015.

10.11

2

„КЈпд 1СТ“ д.о.о

Вилине воде бб, Београд

23.09.2015.

08.20

3

„Ов1ак 1еИпо1одјје“ д.о.о

Цара Душана бр.212, Београд Земун

23.09.2015.

08.30

4

„Оа{а{ек“ д.о.о

Булевар ослобођења бр. 106,
Београд

23.09.2015.

08.58

5

„1п1огта{Јка“ а.д.

Јеврејска бр.32, Београд

23.09.2015.

09.10

Укупан број поднетих понуда: 5
Број понуда по партијама:
БРОЈ
ПАРТИЈЕ

НАЗИВ ПАРТИЈЕ

Број понуда по партијама

1

Хард диск, напајање, тастатура, миш,
кабл, екстерни 1)бВ рог1, 5\л/ј*сћ

4

2

Меморија за 1ВМ Е шасију

1

1\ЛНазив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цене из понуде и
евентуални други подаци о понуди:
1. Број под којим је понуда заведена: 404-2-19/15-1
Назив понуђача:„1Ј5роп'‘д.о.о.
Број понуде: 514295 од 18.09.2015. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партију: 1
ПАРТИЈА 1
Укупна цена без ПДВ-а: 1.502.825,00 динара
Укупна цена са ПДВ-ом: 1.803.390,00 динара
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде.
Рок плаћања 30 дана од дана достављања рачуна.
Рок испоруке 20 дана од дана потписивања уговора.
2. Број под којим је понуда заведена: 404-2-19/15-2
Назив понуђача: „К тд 1СТ“ д.о.о
Број понуде: Т432-2015 од 22.09.2015. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партију: 1

ПАРТИЈА 1
Укупна цена без ПДВ-а: 1.787.282,00 динара
Укупна цена са ПДВ-ом: 2.144.738,40 динара
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде.
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Рок плаћања 30 дана од дана достављања рачуна.
Рок испоруке 20 дана од дана потписивања уговора.
3. Број под којим је понуда заведена: 404-2-19/15-3
Назив понуђача: „Ођ1ак *ећпо1од|је“д.о.о.
Број понуде: 2209/15 од 22.09.2015. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партију: 1
ПАРТИЈА 1
Укупна цена без ПДВ-а: 1.799.064,00 динара
Укупна цена са ПДВ-ом: 2.158.876,80 динара
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде.
Рок плаћања 30 дана од дана достављања рачуна.
Рок испоруке 20 дана од дана потписивања уговора.
4. Број под којим је понуда заведена: 404-2-19/15-4
Назив понуђача: „О а ^ е к “ д.о.о
Број понуде: 338 од 22.09.2015. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партију: 2
ПАРТИЈА2
Укупна цена без ПДВ-а: 83.400,00 динара
Укупна цена са ПДВ-ом: 100.080,00 динара
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде.
Рок плаћања 30 дана од дана достављања рачуна.
Рок испоруке 20 дана од дана потписивања уговора.
5. Број под којим је понуда заведена: 404-2-19/15-5
Назив понуђача: ЈпЈогтаКка" а.д.
Број понуде: 7-1023 од 23.09.2015. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партију: 1
ПАРТИЈА 1
Укупна цена без ПДВ-а: 1.659.695,00 динара
Укупна цена са ПДВ-ом:

1.991.634,00 динара

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде.
Рок плаћања 30 дана од дана достављања рачуна.
Рок испоруке 20 дана од дана потписивања уговора.
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V. Стручна оцена понуда
ПАРТИЈА 1 - Хард диск, напајање, тастатура,
миш, кабл, екстерни 1ЈЗВ рог1, 5\лп*сМ

Назив
понуђача

Процењена
вредност

Укупна
понуђена
цена без
ПДВ-а

Рок
важења
понуде
(не може
бити
краћи од
90 дана)

1

„1Ј5роп“д.о.о.

1.826.500,00

1.502.825,00

90

30

20

Неодговарајућа
понуда

2

„КЈпд 1СТ“ д.о.о

1.826.500,00

1.787.282,00

90

30

20

Прихватљива
понуда

3

„Ов1ак
1ећпо1одјје“ д.о.о

1.826.500,00

1.799.064,00

90

30

20

Прихватљива
понуда

4

Јп^огтаКка" а.д.

1.826.500,00

1.659.695,00

90

30

20

Неодговарајућа
понуда

Редни
број

Рок
плаћања
(најмање
30 дана)

Рок
испоруке
(најдуже
20 дана)

Стручна
оцена понуда

ПАРТИЈА 2 - Меморија за 1ВМ Е шасију

Редни
број

1

Назив
понуђача

„Оа1а1ек“ д.о.о

Процењена
вредност

Укупна
понуђена
цена без
ПДВ-а

Рок
важења
понуде
(не може
бити
краћи од
90 дана)

97.500,00

83.400,00

90

Рок
плаћања
(најмање
30 дана)

Рок
испоруке
(најдуже
20 дана)

Стручна
оцена понуда

30

20

Прихватљива
понуда

\/1.0дбијене понуде
Број под којим
је понуда
заведена

Назив понуђача

Партија за
коју се
одбија
понуда

404-2-19/15-1

„115роп“д.о.о.

1

404-2-19/15-5

ЈпЈогтаИка" а.д.

1

Разлози за одбијање понуде
Комисија констатује да је понуда
неодговарајућа из разлога што је техничком
спецификацијом за ставку 4 - Тастатура,
захтевана дужина кабла 1.8м минимум, док
је понуђач у својој понуди доставио модел
са техничком спецификацијом у којој је
наведена дужина кабла од 1,5м.
Комисија констатује да је понуда
неодговарајућа из разлога што је техничком
спецификацијом за ставку 4 - Тастатура,
захтевана дужина кабла 1.8м минимум, док
је понуђач у својој понуди доставио модел
са техничком спецификацијом у којој је
наведена дужина кабла од 1.5м.

Понуђена цена
(укупна цена
без ПДВ-а)

1.502.825,00

1.659.695,00

4

\Л.Критеријум за доделу уговора и рангирање
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Ранглиста понуђача:
ПАРТИЈА 1 - Хард диск, напајање, тастатура,
миш, кабл, екстерни 1ЈЗВ рог1, б\л/Ј1сћ
Редни
број

Назив понуђача

Укупна цена без ПДВ-а

Ранг листа понуђача

1

„КЈпд 1СТ“ д.о.о

1.787.282,00

1

2

„Ов!ак *е1то1одУе“д.о.о.

1.799.064,00

2

ПАРТИЈА 2 - Меморија за 1ВМ Е шасију
Редни
број

Назив понуђача

Укупна цена без ПДВ-а

Ранг листа понуђача

1

„Оа1а*ек“ д.о.о

83.400,00

1

VII.

Предлог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда
предложила је да се Одлука о додели уговора за јавну потрошног материјала за рачунарску
опрему за потребе РФЗО за 2015. годину, ЈН МВ број 404-22-101/15-22, додели следећим
понуђачима:
- за Партију 1, понуђачу „КЈпд 1СТ“ д.о.о, Вилине воде бб, Београд и
- за Партију 2, понуђачу „Оа1а1ек“ д.о.о., Булевар ослобођења бр. 106, Београд.
Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствеАђ •осмгурање доноси
одлуку као у диспозитиву.
-\\\

Л *$ '
ГОРА

1азић

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана
објављивања одпуке на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015).
57015.84/139
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